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Ma délelőtt nyitják meg 

a Csongrád megyei 
és szegedi kisipari 

szövetkezetek áruminta 
kiállítását 

Csütörtökön a déli órák-
ban sajtóbemutatót tartot-
tak a Horváth Mihály utcai 
kiállítási csarnokban és az 
épület udvarában. Az itt fel-
állított pavilonokban látható 
a kisipari szövetkezeti áru-
minta kiállítás* A bemutató 
után ülést tartott a kiállítást 
rendező bizottság, s ezen el-
bírálták, hogyan készültek 
fel szövetkezeteink erre a 
kiállításra. Ma, pénteken 
délelőtt az ünnepélyes meg-
nyitón a látogatók már a ki-
állítás megtekintése közben 
feliratokon láthatják, melyik 
szövetkezet milyen díjat 
nyert a maga szakmai cso-
portjában. 

Valótlanságokkal sem lehet 
elfogadhatóvá tenni a bonni és a \ 

koppenhágai háborús határosatokat\ 
Gyáros László elvtárs nyilatkozata S t r a u s s nyugatnémet hadiigymiftiszlor 

alaptalan kijelentéseiről 
biztos állításának valóságé-! 
ban. Mi azonban jól tud juk , ! 
hogy milyen szándék ve-5 
zette Strauss hadügyminisz-5 
ter urat. Valótlan állításá-i 
val nyilván két célt akarta 
elérni. Egyrészt szükségét; 
érezte, hogy védje a bonni • 
parlamentnek a Wehrmacht; 
atomfegyverekkel való fe l - ; 
szereléséről hozott határoza-; 
tát, a sokfelől jelentkező; 

nom, hogy Strauss had-
ügyminiszter úr állítása 
minden alapot nélkülöző 
valótlanság, hanem fogal-
mazásának nevetséges jel-
legére is szeretném a fi-
gyelmet felhívni. 

A hadügyminiszter úr azt 
mondotta: "Már régóta az 
a benyomásom, hogy az 
oroszok Magyarországon ra-

tatási Hivatalának elnöké- kétakilövő-pályákat létesú 
hez, a kormány szóvivőjé-
hez, aki a következőket 
válaszolta: 

— Nem elég azt monda-

Strauss, a Német Szövet-
ségi Köztársaság hadügy-
minisztere, a napokban egy 
nyilatkozatában azt állí-
totta, hogy Magyarországon 
rakétakilövő-pályákat léte-
sítettek. Ezzel kapcsolatban 
a Magyar Távirati Iroda 
munkatársa kérdést inté-
zett Gyáros Lászlóhoz, a 
a Minisztertanács Tájékoz-

tenek«. Ebből a fogalma- felháborodással szemben.; 

Megkezdődtek Szegeden 
a népek barátsági hónapjának 

ünnepségei 
(Folytatás az 1. oldalról.) 
a szocialista tábor, élén a 
Szovjetunióval következe-
tesen síkra száll a tartós 
békéért, s ez ad jó re-
ményt a világ emberiségé-
nek. 
— Talán sokan úgy van-

nak vele hazánkban —mon-
dotta —, hogy nálunk nincs 
veszélyeztetve a béke, hi-
szen a munkás-paraszt kor-
mány következetes békepoli-
tikát folytat. 

A mi kormányunk, a dol-
gozó néppel egyetértésben, 
valóban következetes bé-
kepolitikát folytat, 
megvannak még Lidice 
szellem] utódai, akik nem 
akarják a tartós békét. 
A továbbiakban az ellen-

forradalomról szólott és 
megállapította: 

— Magyarországon ellen-
forradalom volt 1956-ban. 
Világossá teszi ezt a sze-
gedi dolgozók előtt az is, 
hogy az ellenforradalmárok 
kitépték, elpusztították azo-
kat a rózsafákat, amelyeket 
a becsületes dolgozó embe-
rek békeakaratuk kifejezé-
sére, Lidice emlékére ültet-
tek el. A rózsáknak is ár-
tottak a kegyetlen kezek, 
pedig azoknak nem volt 
"•szocialista* illatuk. 

Most a szegedi dolgozók 
újból megteremtik a lll i-
cci rózsakertet, amelyet a 
Lidicét rombadöntő fasisz-
ták utódai, az ellenforra-
dalmárok elpusztítottak. 
Szólott arról, hogy a ma-

gyar dolgozók békére való 
őrködését a többi között az 
is jelenti, hogy a rózsatépő-
ket és cinkosaikat szemelőtt 
tartjuk. Befejezésül hangoz-
tatta, hogy a Szovjetunió 
vezette béketáborban a ma-
gyar dolgozó emberek nem-
csak akarják a tartós bé-
két, hanem ki-ki a maga 
posztján harcol is érte. 

nevében köszönetet mondott 
az avató ünnepségre való 
meghívásért, majd a cseh-
szlovákiai Lidicére emléke-
zett. Beszélt arról, hogy a 
csehszlovák munkások, föld-
művesek, értelmiségiek fo-
kozottabb munkával készül-
nek a XI. pártkongresszus-
ra, mivel tudják, hogy mi-
nél gazdagabb lesz orszá-
guk gazdaságilag, 
jobban meg tudják védeni 
magukat a növekvő fasisz-
ta militarizmus újabb ve-
szélyével szemben. 

Hangoztatta Rostislav Ba-
k ' m , a s t i k ' h o g y 

a világon minden józan 
ember összefogott, hogy 
megvédjék a világot az 
új háborútól, s újabb Li-
dicétől. 

Nagy tapssal fogadott fel-
szólalása végén sok sikert 
kívánt a szegedi dolgozók-
nak a béke megvédésében, 
a szocialista haza építésé-
ben. Ezután Joó László, a 
Szegedi Nemzeti Színház 
művésze Radnóti Miklós: 
"Nem tudhatom* című ver-
sét meleg érzésekkel mon-
dotta el. 

zásból látszik, hogy a mi-
niszter úr sem saját magát, 
sem állításait nem veszi 
komolyan. 

Egy hadügyminiszter, nem-
zetközi vonatkozású kér-
désekben nem szokott be-
nyomások alapján be-
szélni. 

És ezzel a kifejezéssel azt 
is elárulja, hogy maga sem 

Másrészt pedig ezzel a v a - ; 
lótlan állítással is elő akar - ; 
ta készíteni a koppenhágai; 
NATO-tanácsülés kardcsör-5 
tető határozatait. Az i lyen! 
valótlanságok híresztelésé-! 
vei sem tud j a azonban" 
Strauss miniszter úr elfo-5 
gadhatóvá tenni a békesze-S 
rető néptömegek előtt a ! 
bonni és a koppenhágai hé--! 
borús határozatokat. 

N a g y g y ű l é s e k e t tar tanak 
a párt és a k o r m á n y veze tő i ! 

A párt és a kormány vezetői az elkövetkező hetekben! 
nagygyűléseken találkoznak az ország dolgozóival a népek! 
barátsága hónapja alkalmából. 

Május 9-én a Csepel Autógyárban Komócsin Zoltán,! 
az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, május 11-én • 

J I S i a " ! Baján Marosán György, az MSZMP Politikai Bizottságé-• 
R n nak tagja tart békenagygyűlést a népek barátságának; 

hónapja alkalmából. 
Május 11-én Mezőkövesden a matyó-napok alkalmából; 

parasztnagygyűlést rendeznek, amelynek előadója Dobi* 
István, az Elnöki Tanács elnöke. Május 18-án Szombat-; 
helyen a vasi-napok alkalmával rendezett nagygyűlésen; 
Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának t ag j a ; 
beszél. Ugyanezen a napon Veszprémben a veszprémi-; 
hetek keretében lesz nagygyűlés. Előadója dr. Münnich! 
Ferenc, a Minisztertanács elnöke, az MSZMP Politikai B i - ! 
zottságának tagja. 

Május 25-én Apátfalván, a Dózsa-napok alkalmából! 
rendezendő paraszti ifjúsági nagygyűlésnek Apró Antal,! 
a Minisztertanács első elnökhelyettese, az MSZMP Poli-i 
tikai Bizottságának tagja lesz az előadója. 

Rostislav Balastik 
felszólalása 

A nagy tapssal 
beszéd után Rotislav Balas-
tik elvtárs, ezredes, a Cseh-
szlovák Népköztársaság bu-
dapesti nagykövetségének 
képviseletében szólalt fel. 
Beszédét magyar nyelven 
mondotta el. A csehszlovák 
nagykövetség és a maga 

Virulnak majd 
a barátság rózsái 
A békegyűlés és az avató 

ünnepség első része a Szó-
zat hangjaival ért véget, 
majd a rózsatövekre ráhúz-
ták a földet. Megkapó volt 
ez. Elsőnek Rotislav Balas-
tik lépett a rózsatőhöz, fe-
leségével és kislányával. A 
kedves kislány égő-piros 
virágokat helyezett a lidi-
cei emlékműre. Ezután a 
városi tanács vezetői, majd 
az üzemek, a két egyetem, 
főiskola, az általános isko-
lák, katolikus és protestáns 
egyházak, kisiparosok, kis-
kereskedők — a város min-
den dolgozó rétegének kép-
viselői húzták rá a földet 
a rózsatövekre. 

A nagy szeretettel elülte-
tett — egyelőre 120 — ró-

fogadott zsatő virágba szökken majd 
S a szirmok is hirdetik Sze-
ged dolgozó népének béke-
akaratát, és emlékeztetnek 
Lidicére. A rózsák a népek 
barátságának jelképei. So-
ha többé nem engedjük, 
hogy gonosz ellenforradal-
márok kezet emeljenek rá! 

S z p u t n y i k - m o d e l ! 

a z ipari v á s á r o n 
A budapesti ipari vásár 

képe már teljes egészében 
kibontakozott, melynek mé-
retei a kétszerese a tavalyi-
nak és a magyar ipar rep-
rezentatív felvonulása lesz. 
Részt vesz a kiállításon a 
Szovjetunió, Kína, Lengyel-
ország, az NDK és Románia 
nehéz- és könnyűipari ter-
mékeivel. A Szovjetunió kü-
lönböző ipari termékei mel-
lett, mint a vásár egyik 
szenzációjaként, bemutatja a 
szputnyikmodellt, ami két-
ségtelenül a magyar dolgo-
zók megbecsülésének egyik 
jele. A brüsszeli világkiállí-
táson milliók gyönyörködnek 
ebben a modellben —, most 
a magyar közönségnek is 
módjában lesz az első szput-
nyikot megismerni. 

A kiállításra egyébként 
utazási kedvezmény van: 
mégpedig 50 százalékos vas-
úti, 25 százalékos autóbusz-
és 20 százalékos repülőjárati 
engedmény. 

A Berlinnél hősi halált halt szovjet harcosok emlck4 
müve a berlini Treptow-parkban a fasizms felett ara" 
tott szovjet győzelem szimbóluma. A monumentális 

bronzszobor J. Vucsetyics alkotása. 

A győzelem évfordulója 
Féllélegeztek a dolgozó emberek szerte 

a világon 1945. május 9-én, a fasiszta Né-
metország felett aratott győzelem napján. 
Egy olyan kannibál-rendszer omlott ösz-
sze ezzel a győzelemmel, amely a népek 
első számú közellensége volt, s amely 
mérhetetlen szenvedést és felbecsülhetet-
len anyagi kárt okozott mindenütt, ahol 
szögescsizmás katonái megfordultak. 

A szovjet hadsereg a győzelem napjáig 
a hősiességnek és az áldozatvállalásnak 
nagyszerű példáit mutatta. Ma már nem 
vitás, hogy a második világháború mérhe-
tetlenül súlyos terhei elsősorban a szov-
jet nép vállára nehezedtek. Ismeretes, 
hogy a szovjet katonák évekig egyedül 
küzdöttek a modern fegyverekkel felsze-
relt náci betolakodók ellen, akiket viszont 
csaknem az egész leigázott Európa támo-
gatott. A szovjet hősök Moszkva és Sztá-
lingrád alól Berlin szívéig meneteitek, vé-
rüket ontva a győzelemért. Ezerkilencszáz-
negyvenöt április 16-án az Odera mentén 
húzódó front téljes hosszában elkezdett 
dolgozni a szovjet tüzérség. Huszonkétezer 
különféle űrméretű löveg mintegy fél órán 
keresztül küldte pusztító lövedékeit a fa-
siszta állásokra. Ezzel egyidőben megje-
lentek a levegőben a vöröscsillagos bom-
bázógépek, amelyek szintén halálos csa-
pásokat mértek az ellenségre. Ezen a na-
pon a szovjet harcosok megkapták a harci 
jelszót: "Előre a végső győzelemért, Ber-
lin elfoglalásáért!* És a szovjet csapatok 
döntő támadásra indultak a páncélosok 
ezreinek védelme alatt. 

Az I. bjelorussz front csapatai csaknem 

félmilliós hitlerista hadsereggel találták 
magukat szemben, amelyet ötezer külön* 
féle tűzfegyver és sok száz páncélkocsi tá" 
mogatott. A fasiszták elkeseredetten vé* 
dekeztek. A szovjet harcosok azonban áll" 
hatatos és bátor harcmodorukkal felőröl" 
ték az ellenség erejét. Igazi hősök szülét" 
tek. Medvegyev gárdista például Berlin 
alatt sebesült meg tizenharmadszor, deto" 
vábbra is a fronton maradt és kérte, 
hogy a rohamosztagba osszák be. 

Április 25-én zárult össze a Berlin körá 
vont szovjet gyűrű, s ezzel megkezdődtek 
az ádáz utcai harcok. A lövészek előtt az 
az egyetlen cél lebegett, hogy eljussanak 
a város központjába és kitűzzék a Reichs-
tagra a győzelem zászlaját. Mihail Je*' 
gorov és Meliton Kantarija őrmesterek a 
leghevesebb harc tüzében kúsztak fel a 
Reichstag tornyája, s meglengették a f a -
siszták feletti diadalt hirdető vörös lo" 
bogót. 

A fasiszta Németország feltétel nélküli 
kapitulációjára május 9-re virradó éjjel 
került sor. Azóta ezen a napon minden 
évben arra a győzelemre emlékeznek a 
népek, amely óriási hatást gyakorolt az 
egész világtörténelem menetére. Az euró-
pai és ázsiai népi demokráciák olyan dá* 
tumnak tekintik május 9-ét, amely után 
kinyílhatott szabad életük virága. 

A győzelem napjának ünnepélyes év-
fordulóján a világ szabadságszerető népei 
még szorosabbra zárják soraikat, hogy 
egységes erővel védjék meg e nap gyü-
mölcsét: a szabadságot, a függetlenséget, 
a békét. 

A Csehszlovák Népköztársaság budapesti nagykövetsége tiszteletét rója le Rostislat tuebmann íelvételett 
Balastik katonai attasé a rózsakert emlékkövénél családjával együtt. Látkép a tíáicei emlékrózsakertet avató békegyülés résztvevőiről 


